MÄSSKOLAN
TEXT: JENNY PALM ILLUSTRATION: CARL-JOHAN ÖSTRÖM

MONTERMAGNETER
Det finns mycket att göra för att locka besökare till en mässa redan innan
den har öppnat. Det som krävs är framförhållning och en smula fantasi.
Här är nio tips på hur du skapar uppseendeväckande inbjudningar.
1. SATSA PÅ EN INBJUDNINGSKAMPANJ
Det viktigaste att tänka på är att välja vilka
kunder du ska bjuda in. Vill du satsa på befintliga
kunder eller kanske på dina drömkunder, de som
du gärna skulle vilja göra affärer med? Bestäm
vilka som är viktigast och satsa lite extra på dem.
2. SKAPA EN PERSONLIG INBJUDAN
Skriv en personlig inbjudan där du tilltalar kunden med förnamn och riktar erbjudandet tydligt
till just den personen. Tänk på att inte bara
skicka inbjudan som e-post utan även som riktigt
brev. Våga tänk annorlunda vad gäller kanaler.
Fundera över var dina kunder ser inbjudan bäst.

4. SKAPA EN EMOTIONELL INBJUDAN
Locka med någon emotionell vinst om besökaren
tar med inbjudan till montern. Ett exempel är
företaget som skänkte pengar till Cancerfonden
om besökarna kom till deras monter. Eftersom
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En inbjudan med hullingar krokar fast besökaren. Ett cd-fodral där
besökaren får skivan först vid montern, eller företaget som skickade ut
cykelnycklar varav några få passade till låset på en cykel i montern.

besökarna i det fallet dessutom var forskare,
beroende av ideella medel, var detta en bra
satsning i dubbel bemärkelse.
6. VAR TYDLIG OCH PRAKTISK
Oavsett vilken typ av inbjudan du väljer ska
den naturligtvis innehålla praktisk information.
Kanske en karta så att besökaren enkelt hittar?
Tipsa gärna kunderna om bästa tiden att besöka
din monter. Passa också på att kampanja för era
sociala medier i inbjudan.
7. UTNYTTJA FACEBOOK SOM SPRÅNGBRÄDA
Använd till exempel Facebook för att starta tävlingar som avslutas under mässan. Ju längre du
kan behålla besökarna, desto bättre. Tänk på att
verkligen använda tvåvägskommunikationen som
Facebook erbjuder. Uppmana besökarna att rösta,
kommentera och så vidare.

8. VÅGA VARA GENERÖS
De företag som verkligen sätter sig in i vad
kunderna vill ha, och inte bara fokuserar på det
de själva behöver, är de som oftast lyckas bäst
i långa loppet. Det finns till och med företag
som på sin blogg eller Facebooksida tipsar om
vad konkurrenterna kommer att göra på mässan,
enbart av omtanke av kunden. Det i sig kan vara
starkt varumärkesbyggande.
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9. VAR FÄRGGLAD – MED SANS
Att använda starka färger för att sticka ut
DRAMATURGI
kan vara en bra idé. Tänk då på att det
verkligen gäller att vara konsekvent och bara
lyfta fram färger som redan finns som en naturlig
del av varumärket. Att plötsligt satsa på chockorange inför en mässa uppfattas mer som effektsökeri än något annat, och kan snarare stjälpa än
hjälpa varumärket.

KLIPP UT OCH SPARA!

3. SKAPA EN RATIONELL INBJUDAN
Med en rationell inbjudan skapar du ett direkt
anslag som konkret beskriver vad som möter
besökaren i montern. Exempelvis: ”Hos oss får du
se hur framtidens bilar fungerar – redan i dag”.

5.

SKAPA EN INBJUDAN MED ”HULLINGAR”

